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GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA

102801 - CLIMATITZACIÓ

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Pablo Alb. Genovese
Curs: Quart
Trimestre: Tercer
Crèdits: 6
Professorat: 

Klara Vékony  <kvekony@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Anglès

Competències que es treballen

Específica

Aplicar la ingeniería térmica

Conocer los fundamentos de los sistemas máquinas fluidomecánicas

Bàsiques i Generals

Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

Descripció

L?assignatura té com objetiu l?estudi dels sistemes de climatització, conèixer i disenyar els elements d?alguns tipus de sistemes de refrigeració i aire 
acondicionat.

Resultats d'aprenentatge

Al finalitzar l?assignatura els estudiants seran capaços de:

- Resoldre problemes de refrigeració.

- Identificar i avaluar els paràmetres que caracterizen els sistemes de climatizació.

- Calcular la demanda de refrigeració y calefacció d?un edifici.

- Dissenyar sistemes de calefacció i aire acondicionat, seleccionar els elements.

- Dissenyar els conductes necessaris per als sistemes d?aire acondicionat.
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Metodologia de treball

L?assignatura consta de 4 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran), on es desenvoluparà la matèria teòrica. Seran sesions teòriques 
expositives i participatives, consistents en l'exposició i desenvolupament dels fonaments teòrics amb nombrosos exemples i exercicis i de 20 hores (10 
sessions) de pràctiques de laboratori (grup petit).

 

Els estudiants disposaran de tota la informació necessària per seguir les explicacions del professor.

 

Les sessions teòriques seran d'assistència obligatòria. Les sessions de pràctiques seran d'assistència obligatòria i es realitzaran en grups reduïts.

Continguts

- Revisió de transferència de calor, condensació i evaporació

- Revisió d?intercambiadors de calor, intercambiador de tipo DX

- Comfort tèrmic

- Cicle de refrigeració, sistemas de refrigeració

- Components de sistemes de refrigeració i aire acondicionat

- Sistemes d?aire acondicionat

- Control de sistemes de HVAC

Activitats d'aprenentatge

- Sessions de classe teoríca.

- Sessions de classe per a resoldre exercicis.

- Pràctiques de laboratori.

- Treballs en grup mitja (3 personas).

- Exàmen escrit.

Sistema d'avaluació

El pes avaluatiu dels diferents conceptes que intervenen en la qualificació de l'assignatura són:

- Un exàmen escrit individual (30%)

- Informes de pràctiques de laboratori (40%)

- Informes de treball en grup (30%)

 

Els informes s?han d?entregar fins a una data predeterminada. L?enderrariment es penalitzarà.

 

Les pràctiques són de presència obligatoria. En el cas d?absència, l?informe de l?estudiant s?avaluarà amb un 0 (sense possibilitat de millora).

 

Algunes classes d?exercicis es dedicaran als treballs en grup. Aquestes classes són de presència obligatòria. En cas d?absència, l?estudiant podrà obtenir 
com a màxim el 80% de la nota màxima del treball.

 

Cada estudiant ha d?obtenir un mínim del 30% de la nota màxima de cada activitat (30% de l?exàmen, 30% de tots els informes de pràctica i 30% de tots els 
informes de treball en grupo). En cas que l?estudiant no pugui arribar a aquesta nota, s?ofereix un exàmen de recuperació. Si l?estudiant obté una nota de 9 
o millor en aquest exàmen passarà tot i no disposar del 30% (tot i que no millorarà la seva nota mitja).

 

Al final del semestre també s?ofereix un exàmen de recuperació, on la nota màxima que es pot obtenir es un 5.

Recursos



Bàsics

Bibliografies

S. Wang. Handbook of Air Conditioning and Refrigeration

Y. A. Cengel, Heat & Mass Transfer: A Practical Approach

Complementaris

Bibliografies

D.A. Kaminski and M.K. Jensen. Introduction to Thermal and Fluids Engineering


